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IDA IDA

Ulf Kargén

Omfördelning av poäng mellan 
examinationsmoment TDDD17: TEN2 2hp, 
UPG2: 3hp IDA IDA Peter Dalenius DM

6MDAV, 
6MICS;D;I/Ii;I
T;U;Masterpr
ogram; Oförändrat mot tidigare.

I kursen TDDD17 (Informationssäkerhet, fortsättningskurs) har vi tre examinationsmoment: En tenta 
(3hp), labbar (1hp) och ett projekt som studenterna utför självständigt i grupper om två (2hp). För 
projektdelen skall studenterna producera en skriftlig rapport och ge två muntliga presentationer 
under kursens gång. Erfarenhet från tidigare år, samt feedback i kursutvärderingar, har visat att 2hp 
(=1.3 arbetsveckor) är i minsta laget för att genomföra ett projekt med tillräckligt djup. Vi vill därför 
omfördela poäng mellan examinationsmomenten, så att tentan (TEN2) minskas till 2hp och projektet 
(UPG2) utökas till 3hp.

OBS att vi inte kan ändra poäng på examinationsmoment själva i Bilda.

Ja, löpande kursarbete. Rek Ja

Nej

Patrick Lambrix
TDDD46: Ändring kurspoäng enligt IT PPG 
förslag; kursplan samma som TDDD37 IDA IDA ja DM IT;

TDDD46: Ändring kurspoäng enligt IT PPG förslag; kursplan samma som TDDD37 Ja, enligt PPGs önskemål. Lagt 
ner TDDD46 och har 
kurstillfälle på TDDD37. 
Organisationstext tillagd för IT.

Rek Ja

Nej
Patrick Lambrix TDDD66: ändring enligt förslag IT PPG IDA IDA ja DM IT; TDDD66: ändring enligt förslag IT PPG Dubblett av förslag. Nej

Mikael Asplund Ny OS-kurs för IT IDA IDA Ola Leifler DM IT;

Ny kurs i processprogrammering och operativsystem för IT-programmet. Inlagt i Bilda med kurskod 
TXXIT00.

Skillnaden mot TDDB68 är att C-programmering med pekare ingår i denna kurs, eftersom IT inte har 
arbetat med pekare och minneshantering tidigare. Detta gör att kursen är 8hp istället för 6hp.

Samläsning sker med TDDB68 för föreläsningar.

Ett förslag är att för de utbytesstudenter (och kanske från andra program) som inte har så mycket 
programmeringsbakgrund att de också läser denna kurs istället för TDDB68. Jag ser idag att det är 
många som inte har nödvändiga kunskaper kring pekare bland dessa grupper. Något behöver då 
göras med åtskillnad av basgruppsarbete kanske.

Enligt PPGs önskemål. Tillfälle 
tillagt på TSRT91 samt särskild 
organisationstext då inga hp 
ges för BAS i kursen.

Rek Ja

Ja Nej Nej VT1

3 - 
Sam
ma 
som 
TDD
B68 En Ja

Mikael Asplund Uppdatering av TDDB68 IDA IDA Ola Leifler DM D;U;

Uppdaterat kursplan för TDDB68 enligt förslag som diskuterats i PPG-D/U under hösten. Enligt PPGs önskemål efter 
möte med examinator.

Rek Ja

Nej

Jalal Maleki Eventuell avveckling av TDDC73 IDA IDA Jalal Maleki DM D;MT;U;

Kurs: Interaktionsprogrammering, 6 hp (TDDC73)

Kursen har samlästs med TDDD13 på IT-programmet. Fr o m 2019 försvinner TDDD13 och inbäddas i 
en större kurs. Frågan är om TDDC73 kan fortsätta som en kurs eftersom intresset i kursen har 
minskat.

Vi önskar en diskussion om detta inom nämnden.

PPG D, U, MT önskar att 
kursen finns kvar. Möte med 
Jalal och Anders (examinator) 
190329. Överens om att 
kursen får gå 2019 och då kan 
examinator avgöra  hur kursen 
fungerar och ev kan förändras 
till 2020. Den skulle ev kunna 
bli en avancerad kurs istället. 
Oavsett överens om att 
förbereda för att erbjuda 
kursen till utbytesstudenter 
HT2020. Engelsk kursplan 
saknas. Kursmatris/IUAE 
saknas.

Rek Ja till 
förändrat 
förslag

Nej

Niklas Carlsson TDDD66 IDA IDA Patrick Lambrix DM IT;

PPG-IT has requested a restructuring of term 5 of the program, which will result in some re-allocation 
of credits between courses.  While I personally am not a big fan of (or in agreement with) this change 
(had to say this ...), we will update the course according to their request as soon as there is a new 
course code for the course.  (The current plan is to drop BAS1 and LAB1 from the course, and keep 
TEN1 and UPG1, with some smaller modifications to these components.)

I do not seem to be able to make any notes regarding this in bilda (and therefore decided to email 
instead).

TDDD66XX skapad. IDA: 
Innehåll och IUAE behöver 
justeras. Kontrollera att 
examenskoder stämmer. 
Beräkning av slutbetyg måste 
anges. PPG önskar LAB och 
UPG för att studenterna inte 
ska få tre tentor. Separat möte 
om det Niklas-Mikael.

Inväntar 
komplett 
förslag.

Nej

Tea Nygren Nedläggning av TDDD29 IDA IDA Jalal Maleki DM D;IT;U
TDDD29 IT-projektledning föreslås utgå. Det finns inte pesonal att hålla kursen och studenterna har 
andra valbara kurser i projektledning. Kursen var inställd redan 2019.

OK Rek Ja

Tea Nygren
Uppdateringar av samliga kursmatriser med 
anledning av uppdaterad LiTH Syllabus. TFK IDA N/A DM

D;IT;MT;U;IP;
DI;CS

Uppdateringar av samtliga kursmatriser/IUAE med anledning av uppdaterad LiTH Syllabus. Särskilt 
avsnitt 
1.4 (Väsentligt fördjupade kunskaper, metoder och verktyg inom något/några teknik- och 
naturvetenskapliga ämnen) 
1.5 (Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete)
saknas och är kritiska för kvalitetsutvärderingarna på programnivå. Väsentlig fördjupning = A1X-nivå.

Mail skickat till studierektorer 
där det är särskilt kritiskt map 
kvalitetsutvärdering av D och 
IT 2019. Matriser uppdaterade 
efter 2019-01-01 berörs ej.

Rek Ja

Johanna Sefyrin

Förslag på ny kursplan 
"Informationsteknologi för en hållbar 
utveckling" PPG IT IDA;IEI; Malin Granath (informat  DM IT;

Kursplanen är inlagd i Bilda under kurskoden TINFOXXXX. Enligt PPGs önskemål Rek  Ja

Ja Nej Nej

VT1
+VT
2 "-" Sv

http://www.liu.se/studieinfo/internal


Tea Nygren Profiler/inriktningar på MT PPG MT IDA;ITN; N/A DM MT; N/A

Införande av  profiler/kurspaket på Medieteknik. Förslag att införa profiler/kurspaket på MT för att 
studenterna ska kunna se hur kurserna hör ihop samt samla "Campus Valla"-kurserna till en termin 
för att inte "störa" andra terminer.
- Visualisering
- Webbprogramering 
- Avancerade tekniker för ljud- och bildmedier
- Datorgrafik och spelprogrammering (Termin 9 Campus Valla)

"Speltermin" påverkar IDA. 
Kurser diskuterade med Erik 
Berglund/Spelprofil på D/IT/U.
Webbkurs påverkar IDA. Se 
separat förslag.

Rek Ja

Nej

Tea Nygren TDDD27. Önskar distanskurs för MT PPG MT IDA DM MT

TDDD27. MT önskar ha kursen på distans därför att kursen är central för medieteknikstudenterna. 
ITN kan stötta med handledning och seminarier på plats om det behövs. Kontakt: Camilla Forsell.

Möte med Jalal Maleki och Erik 
Berglund. Kursen kan inte ges 
på distans men Erik OK med att 
göra Screencast eller liknande 
för den första föreläsningen. 
De tillfällen studenterna 
behöver komma till Linköping 
är få. Handledning erbjuds 
redan på distans. Seminarierna 
ska inte vara enbart i 
Norrköping, då förlorar man 
den överhörning som blir. 
Ett problem är att kursen 
kräver mer förkunskaper från 
MT-studenterna. Tex TDDD97. 
Åter till PPG

Tea Nygren
TDDD14 Formella språk och automatateori 
för 6MICS PPG CS IDA N/A DM CS; N/A

TDDD14 Formella språk och automatateori blir valbar för 6MICS. Fullföljer beslut taget i PPG då 
TDDD65 lades ner. TDDD14 ersätter kunskaper studenterna tidigare fick i TDDD65. Kursen ska dock 
inte vara obligatorisk eftersom det då inte går att följa alla profiler (särskilt Norrköpingsprofilen)

Examinator Christer Bäckström 
och studierektor Ola Leifler 
informerade via mail.

Rek Ja

Nej

Tea Nygren Slutför nedläggning av 6MDAV TFK Övrigt DM DAV

Ta bort kurstillfällen för 6MDAV termin 2,3 med anledning av att programmet läggs ner from 2019 Fullföljande av beslut 2019

IEI IEI

Roland Gårdhagen
Poängfördelning på examinationsmoment 
TMMV12 IEI IEI R Gårdhagen MD

AER, 
MEC;EMM;I/I
i;IT;M;Master
program;

Ändrad poängfördelning så att UPG4 blir 2HP och TEN2 3HP för att bättre återspegla 
arbetsfördelningen. 

Taggat program (IT) läser inte 
kursen.

 -

Nej

Tea Nygren TEIE44 - nya provmoment IEI IEI Christina Nordin DM D;IT;U;Y/Yi;

TEIE44 - nya provmoment (Förslag från examinator och studierektor via mail från Caroline Olstrand
Nya provmoment 
TEN2 Skriftlig examination U,3,4,5 3,5 hp
UPG1 Obligatoriska seminarier och skriftlig redovisning U,G 0,5 hp

Kursen examineras genom skriftlig examination TEN2 samt obligatoriska seminarier och skriftlig 
redovisning UPG1.
The cours will be evaluated through written examination TEN2 and mandatory seminars including a 
written assignment UPG1.

Löpande kursuppdatering. Rek  Ja

Nej

Karin Karltorp
TEIM03 Interkulturell kommunikation för 
utbytesstudenter? UL IL IEI; N/A IL

Utbytesstude
nter;

Skulle det vara bra att ha TEIM03 Interkulturell kommunikation eller ny kurs för utbytesstudenter, på 
engelska , G2, vårterminen? Om kursen ska ges på engelska, meddela övriga programnämnder.

Nej

Kia (christina) Ölvander Ny kurs Entreprenörskap inom eHälsa TFK IEI; Karin Enander KB
D;MED;Y/Yi;T
B;

D,IT: Medicinsk 
informatik. eHälsa

Kursplan tas fram för kurs 2 i profilen eHälsa inom Entreprenörskap och e-hälsa. Följer ägande nämnds (KBs) 
inrättande.

Rek  Ja

Ja Nej Nej vet ejvet ej Sv/En vet ej

Johanna Sefyrin

Förslag på ny kursplan 
"Informationsteknologi för en hållbar 
utveckling" PPG IT IEI;IDA; Malin Granath (informat  DM IT;

Kursplanen är inlagd i Bilda under kurskoden TINFOXXXX. Se ovan Rek  Ja

Ja Nej Nej

VT1
+VT
2 "-" Sv

IFM IFM

Tea Nygren
TFYA15 Fysikaliska modeller - blockbyte till 
1+2 TFK IFM; N/A DM IT; N/A

Tilldela kursen Block 1+ 2 för att undvika krockar med TSRT04 (som ej kan byta block). Andra 
restriktioner gör att inga andra blockbyten kan göras. Examinator har accepterat bytet.

OK, inga andra justeringar går 
att göra /TN

Rek Ja

Nej

Tea Nygren TFYA94 utgår utan ersättare för programmet. TFK IFM DM IT

TFYA94 utgår utan ersättare för programmet. Till IFM: Finns kurs i fysik som 
skulle kunna ligga som valbar i 
termin 7-9? Meddela Tea 
Nygren.

IKK IKK

Maria Eidenskog Utveckling av TGTU83 Vetenskapsteori TEMA IKK;TEMA; Ok! DM

Flera olika 
program som 
har kursen 
som valbar;

Då kursen  TGTU83 Vetenskapsteori 6hp haft sjunkande söktryck under några år vill vi utveckla kursen 
och på så sätt locka fler studenter. Ändringarna består i nytt namn, nya examinationsformer, delvis 
nytt kursinnehåll och ny kurslitteratur. Tidigare år har examinationen bestått av en skriftlig tenta, 
något som varken lärare eller studenter varit helt nöjda med. Vi föreslår därför att examinationen 
ändras till seminarier och hemtenta. Seminarier (1 hp) ger betyg Deltagit/ej deltagit och hemtentan 
(5hp) har betygskalan 3-5. Förslag på nytt namn: Vetenskapens och teknologins filosofi för ingenjörer. 
Övriga ändringar kan ses i Bilda. 

OK men stryker "för 
ingenjörer" i titeln då den går 
både för ingenhjörer och är 
obligatorisk för naturvetare.

Rek Ja

Nej

IMT

Göran Salerud Profil i Medicinsk Informatik IMT IMT Marcus Larsson DM D;IT;U;

Vi föreslår att befintliga profilen "Medicinsk informatik för D och IT" görs tillgänglig även för 
civilingenjörsprogrammet U. Vi konstaterar att alla de kurser som ingår i D-profilen är lämpliga att 
läsas även av U-studenter. Nämnvärt är att kurserna ”TDDC17 Artificiell intelligens” och ”TDDD37 
Databasteknik” är valbara inom D-profilen, men läses obligatoriskt av U-studenterna under termin 5, 
och föreslås således att de strykes för U-studenter. 
Vi anser det även lämpligt att "CDIO-projektkursen" för kommande profilen "eHealth" göres valbar 
inom profilen medicinsk informatik (gäller D, IT och U).

Grundförslaget accepterat 
redan 2018.

Rek Ja

Nej



Tea Nygren

Kursplan tas fram för kurs 3 i profilen 
Medicinsk informatik - eHälsa, projektkurs 
termin 9.

Från E-
hälsa, 
arbetsgru
pp IMT DM

D;MED;Y/Yi;T
B;

eHälsa/Medicinsk 
informatik

Kursplan tas fram för kurs 3 i profilen Medicinsk informatik - eHälsa, projektkurs termin 9. Kursplan E-hälsa: projekt, 12 
hp (TBMIXXXX). Enligt 
fullföljande av tidigare års 
förslag.

rek Ja

Ja Nej Nej vet ejvet ej Sv/En vet ej

Marcus Larsson Ändring av examinationsform i TBMT02 IMT IMT Marcus Larsson EF

BME;D;IT;ME
D;Y/Yi;Maste
rprogram;

Kurs: TBMT02 Bildgenererande teknik inom medicinen

Vi föreslår en förändrad examinationsform, från hemtentamen (UPG1, 3.5hp) till salstentamen (TEN1, 
3.5hp).

Följer ägande nämnds beslut. Rek Ja

Nej

ISY ISY

Per-Erik Forssén Ändrad examination i TSBB15 Datorseende ISY ISY Lasse Alfredsson EF
D;IT;MED;MT
;U;Y/Yi; Som innan.

På grund av växande deltagarantal vill vi ta bort betygen på projekten i TSBB15 Datorseende.
Detta för att få arbetsbelastningen att närma sig den tid som ersätts för att ge kursen.
Ändringen kommer även göra det enklare för studenterna att förstå betygssättningen, och bedöms 
inte påverka kvalitén på examinationen.

PRA1 U/G
PRA2 U/G

New text on examination:
The labs and projects are assessed as pass or fail. If a project is failed, the group may be given one 
more opportunity to meet the requirements during the course, by making a separate agreement with 
the examiner. If failed a second time, the project must be done from scratch the next year.
The course has a written examination that covers theory and methods introduced in the lectures.
The voluntary mid-term examination covers the first half of the course. Passing the mid-term 
examination gives credit points in the written examination TEN1 and allows the student to skip the 
first half of the TEN1 exam. A passed mid-term examination is valid one year from the date it was 
written.

Ny text:
Laborationer och projekt bedöms med godkänt eller underkänt. Om ett projekt underkänns så kan 
ytterligare ett tillfälle ges att möta kraven under kursens gång, efter separat överenskommelse med 
examinator. Om ett projekt underkänns även denna gång så måste projektet göras om i sin helhet 
nästa år. Kursen har en skriftlig tentamen som täcker de teoretiska och metodbeskrivande delarna av 
kursen.
Den frivilliga kontrollskrivningen täcker den första halvan av kursen. Ett godkänt resultat på  
kontrollskrivningen gäller ett år från kontrollskrivningsdatumet, och ger då bonuspoäng på den 
skriftliga tentamen TEN1.

Följer ägande nämnds beslut. Rek Ja

Nej

Erik G. Larsson TSKS11, huvudområde Informationsteknologi ISY ISY Lasse Alfredsson EF IT;

Förslaget är att lägga "Informationsteknologi" som huvudområde på kursen TSKS11.
Bakgrunden är att IT-programmet uttryckt intresse för kursen.
Detta förslag är förankrat hos Mikael Asplund och Kaj Holmberg i IT-PPG.

OK Rek Ja

Nej

Erik G. Larsson TAMS22, periodplacering ISY ISY Lasse Alfredsson DM

matematik;Y/
Yi;Mat;Maste
rprogram;D;I
T;CS;IT;U;

TAMS22 förläggs över hela terminen, HT1-HT2, i schemablock 4.
Bakgrunden till ändringen är primärt att kursen ska kunna ingå som obligatorisk på den nya Y-profilen 
"Datadriven Analys och Maskinintelligens".
Denna förändring är förankrad hos Martin Singull, avdelningschef på MAI.

Helterminskurs fungerar för 
DMs program. Överlåter fråga 
om att ge kursen varje år till 
EF/MAI.

Rek Ja

Nej

Erik G. Larsson
TSKS11+ "Komplexa nätverk och stora 
datamängder" ISY ISY Lasse Alfredsson EF

matematik;D
;I/Ii;IT;Y/Yi;M
at;Masterpro
gram;

Förslaget rör förändringar i kursen TSKS11. Bakgrunden är den kontinuerliga vidareutveckling av 
denna kurs som sker, och speciellt dess roll och plats i den nya Y-profilen "Datadriven analys och 
maskinintelligens".

Se bifogat dokument för detaljer.

Följer ägande nämnds beslut. 
Önskar kontroll av ev överlapp 
med TDDE31.

Rek Ja

Ja Nej Ja TSKS11 HT2 3 En Ja

Emil Björnson
Stryka kursen TDTS06 Datornät ur profilen 
Kommunikation på Y, Yi, D & IT ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;Y/Yi;

Förslaget gäller 
Kommunikationsprofilen

Bakgrund: Kommunikationsprofilen har under många år innehållit både TDTS06 Datornät och TSIN01 
Informationsnät som valbara kurser. Dessa kurser behandlar i stora drag samma område, men från 
ett datortekniskt respektive elektrotekniskt perspektiv. Studenterna kunde därmed välja vilken av 
kurserna som de ville läsa, eller möjligen välja båda.

För ett par år sedan gjordes profilen om och då blev TSIN01 Informationsnät obligatorisk. Därmed har 
TDTS06 Datornät blivit överflödig i profilen, särskilt eftersom dess placering i blockschemat gör det 
svårt för någon att faktiskt välja kursen (den kolliderar med den obligatoriska kursen TSDT14 
Signalteori). För att renodla profilen bör därför TDTS06 strykas.

Förslag på ändringar:

* Kursen TDTS06 Datornät stryks ur Kommunikationsprofilen för Y, Yi, D & IT.

Om kursen tas bort måste även 
TDTS21 tas bort ur profilen pga 
förkunskapskrav. Enligt Niklas 
Karlsson schemaläggs kurserna 
som krockar så att det går att 
läsa båda. Emil OK att behålla 
kursen för D/IT.

Rek Ja till 
förändrat 
förslag

Nej

Emil Björnson
Byte av block för kursen TSKS14 
Flerantennkommunikation ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;Y/Yi;

Bakgrund: Flera studenter som läser Kommunikationsprofilen (detta gäller Y:are, men profilen är 
även tillgänglig för D och IT) har påtalat att kursen TSKS14 Flerantennkommunikation ligger i samma 
block som TSRT14 Sensorfusion. Den senare kursen tillhör visserligen inte profilen, men är ändå 
attraktiv för studentgruppen i fråga. För att undvika en onödig konkurrens mellan kurserna så bör 
TSKS14 Flerantennkommunikation byta block. I period 2 på våren så innehåller 
Kommunikationsprofilen (där TSKS14 är valbar) och Masterprogrammet Communication Systems (där 
TSKS14 är obligatorisk) ingen kurs i block 3.

Förslag på ändringar:

* Kursen TSKS14 Flerantennkommunikation byter till block 3.

Följer ägande nämnds beslut.

Nej



Emil Björnson
Lägga till TBMI26 Neuronnät och lärande 
system i Kommunikationsprofilen på D och IT ISY ISY N/A DM D;IT; Kommunikationsprofilen

Bakgrund: Kommunikation är nästa område där maskininlärning förväntas ha en stor inverkan på den 
framtida utvecklingen, efter sin stora framgång inom t.ex. bild- och ljudanalys. Industrin har redan 
börjat visa ett intresse för ingenjörer som har en kombinerad bakgrund inom kommunikation och 
maskininlärning. IEEE har initierat ett projekt för att stödja utvecklingen inom detta område: 
https://www.comsoc.org/about/committees/emerging-technologies-initiatives/machine-learning-
communications 
Expertkunskap från ett fält är nödvändigt för att framgångsrikt applicera maskinlärning inom fältet. 
Kommunikationsprofilen har möjlighet att både ge expertkunskap inom kommunikation och 
kunskaper inom maskinlärning, och därmed möta industrins behov.

I fjol blev kursen TDDE01 Maskininlärning valbar inom Kommunikationsprofilen för studenterna på D 
och IT.

En annan relevant kurs är TBMI26 Neuronnät och lärande system, eftersom det är just dessa tekniker 
som har fått särskild relevans inom kommunikationsområdet. T.ex. så innehåller kursen TSKS01 
Digital kommunikation (som är obligatorisk i profilen) en laborationsserie där studenterna får jämföra 
kursens teori med prestandan från lärande system.

Förslag på ändringar:

*Kursen TBMI26 Neuronnät och lärande system blir valbar inom Kommunkationsprofilen för D och IT.

Följer profilansvarigs 
rekommendation.

Rek Ja

Nej

Emil Björnson
Förändring av namn och kursplan för TSKS05 
Kommunikationssystem CDIO ISY ISY Lasse Alfredsson EF D;IT;Y/Yi;

Kursen ingår redan i 
profilen Kommunikation 
och Masterprogrammet i 
Communication systems. 
Kursen föreslås vara 
valbar i den nyförslagna 
profilen ”Datadriven 
analys och 
maskinintelligens”

Bakgrund till förslaget:
Projektkursen TSKS05 Kommunikationssystem CDIO ges för studenter på:
Masterprogram i Communication Systems
Civilingenjör i datateknik
Civilingenjör i informationsteknologi
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik – internationell
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

I stora drag har kursen handlat om att implementera ett kommunikationssystem för 
datatransmission, positionering, etc. 

Med tiden har kommunikationssystem förändrats från att vara särlösningar till att växa samman med 
andra datorsystem. Idag är det utveckling av mjukvara och signalbehandlande algoritmer snarare än 
hårdvara som krävs för att skapa och styra kommunikationssystem. För att genomföra engagerande 
och lärorika projekt så är det önskvärt att studenterna i kursen har olika bakgrunder och 
förkunskaper. Rollerna i kursen kan spänna mellan algoritmutveckling, programmering och 
elektronikdesign.

Vi vill därför bredda kursens namn, innehåll och huvudområde samt förändra förkunskapskraven för 
att kursen bättre ska passa studenter från alla de fem utbildningsprogrammen som listas ovan. På 
sådant sätt kan kursen läsas även av studenter på andra profiler än ”Kommunikation”, t.ex. den 
nyföreslagna profilen i ”Datadriven analys och maskinintelligens”.

Specifika förslag på ändringar:

1. Kursen TSKS05 byter namn till ”Projektkurs i signalbehandling, kommunikation och nätverk, CDIO” 
vilket blir ”Project Course in Signal Processing, Communications and Networking, CDIO” på engelska.

  få  h d åd  ” l k k ik  k ik

Följer ägande nämnds beslut. 
Mkt positivt då kursen passar 
bättre för våra studenter nu än 
tidigare.

Ja

Ja Nej Ja TSKS05 Ko  HT1+ - En Ja

Johan Löfberg
Vidareutveckling av TSRT62 Modellering och 
simulering ISY ISY Johan Löfberg EF

D;I/Ii;IT;KB;M
;U;Y/Yi;TB;

Bakgrund:

Önskan att införa mer och mer autonomi i samhället påverkar vilka kunskaper som våra studenter 
behöver för att möta industrins behov. Traditionell reglerteknik med tillhörande metodik inom 
modellering och systemidentifiering är fortfarande en av grundstenarna för detta, men betydelsen av 
AI och maskininlärning har ökat. Studenter har framfört önskemål om ökad kunskap inom dessa 
områden, och examensarbeten har ser allt oftare inslag av dessa metoder. Maskininlärning har nära 
kopplingar till kursen TSRT62, och i kursen diskuteras sedan länge artificiella neurala nätverk som är 
grunden för maskininlärning. Detta faller sig naturligt och presenteras som ett sätt att generalisera de 
regressorer som används i kursen för att beskriva dynamiska system. Vi vill förändra kursen till att 
göra detta inslag mer omfattande. Mer konkret innebär det:

Namnändring till: Modellering och inlärning för dynamiska system (Modelling and Learning for 
Dynamical Systems)

* 4 nya föreläsningar och 1 ny laboration om maskininlärning utvecklas
* 2 Modelleringslaborationer kortas ner och ersätts av 1 laboration
* Bondgrafer och detaljer om DAE-modeller utgår ur kusen (motsvarar 4 föreläsningar)
* Modellering och simulering kommer att motsvaras av 2 föreläsningar med fokus på objektoriented 
modellering
* De 6 första föreläsningarna om klassisk systemidentifiering kommer att vara oförändrade. 

Den nya maskininlärningsdelen i kursen kommer att behandla såväl vanlig regression som logistisk 
regression och supportvektormaskiner. Fokus kommer att ligga på att modellera dynamiska system 
inom detta ramverk. 

Följer ägande nämnds beslut

Nej

Johan Löfberg TSRT09 byte av språk ISY ISY Johan Löfberg EF D;I/Ii;Y/Yi;
I samband med byte av examinator 2020 till Cladio Altafini som helst föreläser på Engelska, så kan 
kursspråk ändras till Engelska.

Följer ägande nämnds beslut
Nej



Johan Löfberg
Vidareutveckling av grundkurser i 
reglerteknik ISY ISY Johan Löfberg EF

D;Y/Yi;I/Ii;TB;
KB;IT;M;MED

Förslaget handlar om att vidareutveckla grundkurserna i reglerteknik för civilingenjörskurserna 
TSRT12/19/22/23/91 (Y&D, M&MED&U,TB&KB,IT) för att stärka studenternas insikt i att reglerteknik 
handlar om algoritmer för smarta moderna system, och att styrkan är att vi kan analysera dessa 
algoritmers samverkan med det styrda systemet på ett strukturerat sätt. I takt med den ökande 
användning av tillgänglig data och beräkningskraft i moderna system, vill vi återspegla detta i 
innehållet i kurserna.

Regulatorer kan utvecklas och användas på olika sätt, men de grova dragen är

1. Ad-hoc reglerdesign. Detta introduceras via den industriellt dominerande PID-regulatorn, som är 
och förblir central i kursen. Vi kommer dock ta bort analys av PID-regulatorer via s.k. rotortsanalys, då 
vi inte ser detta som viktigt för praktiskt arbete eller teoretiskt viktig för fortsättningskurser.

2. Modellbaserad reglerdesign. Detta har tidigare gjorts via s.k lead-lag design (som kan tolkas som 
en modellbaserad metod att designa PID-regulatorer) samt tillståndsåterkoppling. Vi ämnar nu ta 
bort lead-lag metodiken för att ge utrymme för en ny metod (se nästa punkt), då vi upplever att lead-
lag design har ringa praktisk betydelse. Modellbaserad tillståndsåterkoppling är fortfarande central 
och viktig.

3. Datadriven reglerdesign. Detta handlar om att använda data on-line för att justera eller t.om skapa 
regleralgoritmen från scratch. Vi planerar att lägga till material motsvarande 2-3 föreläsningar om 
detta i kursen. Ett exempel är 'reinforcement learning', vilket vi ämnar använda som bärare av 
budskapet.

Utöver införandet av reinforcement learning, kommer avsnitt kring faktisk implementering att 
stärkas, för att än mer konkretisera reglerteknik och hantera att en del studenter upplever 
reglerteknik som abstrakt matematik, när det i själva verket är något fysikaliskt och konkret som görs 
i d

Följer ägande nämnds beslut. Rek Ja

Nej

Johan Löfberg
Vidareutveckling av grundkurser i 
reglerteknik ISY ISY Johan Löfberg MD M;MED;U;

Förslaget handlar om att vidareutveckla grundkurserna i reglerteknik för civilingenjörskurserna 
TSRT12/19/22/23/91 (Y&D, M&MED&U,TB&KB,IT) för att stärka studenternas insikt i att reglerteknik 
handlar om algoritmer för smarta moderna system, och att styrkan är att vi kan analysera dessa 
algoritmers samverkan med det styrda systemet på ett strukturerat sätt. I takt med den ökande 
användning av tillgänglig data och beräkningskraft i moderna system, vill vi återspegla detta i 
innehållet i kurserna.

Regulatorer kan utvecklas och användas på olika sätt, men de grova dragen är

1. Ad-hoc reglerdesign. Detta introduceras via den industriellt dominerande PID-regulatorn, som är 
och förblir central i kursen. Vi kommer dock ta bort analys av PID-regulatorer via s.k. rotortsanalys, då 
vi inte ser detta som viktigt för praktiskt arbete eller teoretiskt viktig för fortsättningskurser.

2. Modellbaserad reglerdesign. Detta har tidigare gjorts via s.k lead-lag design (som kan tolkas som 
en modellbaserad metod att designa PID-regulatorer) samt tillståndsåterkoppling. Vi ämnar nu ta 
bort lead-lag metodiken för att ge utrymme för en ny metod (se nästa punkt), då vi upplever att lead-
lag design har ringa praktisk betydelse. Modellbaserad tillståndsåterkoppling är fortfarande central 
och viktig.

3. Datadriven reglerdesign. Detta handlar om att använda data on-line för att justera eller t.om skapa 
regleralgoritmen från scratch. Vi planerar att lägga till matrial motsvarande 2-3 föreläsningar om 
detta i kursen. Ett exempel är 'reinforcement learning', vilket vi ämnar använda som bärare av 
budskapet.

Utöver införandet av reinforcement learning, kommer avsnitt kring faktisk implementering att 
stärkas, för att än mer konkretisera reglerteknik och hantera att en del studenter upplever 
reglerteknik som abstrakt matematik, när det i själva verket är något fysikaliskt och konkret som görs 
i d

Följer ägande nämnds beslut. Rek Ja

Nej

Johan Löfberg Förändringar reglerteknik TSRT91 ISY ISY Johan Löfberg DM IT;

I samband med förändringen på termin 5 och anmodan att ersätta den nuvarande kursen TSRT91 
Reglerteknik på 8HP med en ny version på 6HP, så föreslår vi att IT-studenterna läser samma kurs 
TSRT19/22/23 som i nuläget ges för U, TB, KB, MED, M, I och EMM. Skillnaden mellan TSRT91 och de 
övriga reglerteknikkurserna har tidigare varit ringa, och minskat det senaste året pga av förändringar 
i de andra kurserna, och med minskningen av kursstorlek konvergerar de nu till samma innehåll. 

Den nuvarande kursen TSRT91 är egentligen mer lik TSRT12 som ges för Y&D, men skillnaderna är 
mycket små, och då TSRT19 ges i HT2 så är det mest effektiva att vi låter IT samläsa med den 
kursomgången. För att möjliggöra samläsning krävs dock att kursen flyttas till block 4 (TSRT91 ligger 
nu i block 3).

Eftersom basgruppsarbete fortfarande skall vara en del av kursen, så förstår vi att studenter på IT 
måste ha en egen kurskod för sin variant.

Det är relevant att påpeka att vi i denna remissomgång vidareutvecklar alla våra grundkurser, och att 
IT-programmets reglerteknikkurs oavsett skulle förändras. Förslaget som skickats in till alla nämnder 
för uppdatering av våra grundkurser TSRT12/19/22/23 återges här:

Förslaget handlar om att vidareutveckla grundkurserna i reglerteknik för civilingenjörskurserna 
TSRT12/19/22/23/91 (Y&D, M&MED&U,TB&KB,IT) för att stärka studenternas insikt i att reglerteknik 
handlar om algoritmer för smarta moderna system, och att styrkan är att vi kan analysera dessa 
algoritmers samverkan med det styrda systemet på ett strukturerat sätt. I takt med den ökande 
användning av tillgänglig data och beräkningskraft i moderna system, vill vi återspegla detta i 
innehållet i kurserna.

Regulatorer kan utvecklas och användas på olika sätt, men de grova dragen är

1  Ad h  l d i  D  i d  i  d  i d i ll  d i d  PID l   ä  

Enligt PPGs önskemål. Tillfälle 
tillagt på TSRT91 samt särskild 
organisationstext då inga hp 
ges för BAS i kursen.

Nej



Jan-Åke Larsson Kvantalgoritmer och kvantinformation ISY ISY Johan Löfberg EF

Datavetensk
ap, 
Computer 
Science, 
Norrköping;D
;MT;Y/Yi;Mas
terprogram;

Förslaget är en del av en 
ny profil på Y: Optik och 
Kvantteknologi

Ny kurs: Kvantalgoritmer och kvantinformation

Kursförslaget är en del av ett lite större förslag om en ny profil på Y: Optik och kvantteknologi, där 
flera förändringar i kursutbudet finns med.

Avsikten med denna del av förslaget är att ta den del av den existerande kursen TFYA19 
"Kvantdatorer" som behandlar algoritmer, information, och komplexitetsteori, och gå mera på 
djupet.      

Kursinnehåll

Bitar, kvantbitar, Boolsk algebra, logiska grindar, kvantlogiska grindar, diskret Fouriertransform
Kvantmekaniska begrepp: superposition, osäkerhetsprincipen, kloning, blandade tillstånd, 
tillståndsrening, idealiserade mätningar, positiva operatorvärda mått
Grindorienterade kvantberäkningar: Deutsch-Jozsa, Simons algoritm, fasestimering, Shors 
faktoriserings- och Grovers sökalgoritm.
Adiabatiska kvantberäkningar: Grundtillståndssökning, optimering, maskininlärning
Brusmodeller, kanaler, felrättning
Tester av kvantdatorövertag: Bosonsampling, grunda kretsar
Klassiska och kvantmekaniska Turingmaskiner, Orakelmodellen, komplexitetsmått, 

Kursen kommer att vara anpassad för studenter med olika bakgrund och kan läsas av ingenjörer från 
både Y och D. (Jo, den kommer verkligen att vara det.)

Avvaktar ägande nämnds 
beslut om ev inrättande. DM är 
dock emot att lägga ner en 
kurs (TSBK35) för Civing 
medieteknik och Computer 
Science (Norrköpingsinriktning 
Visualisering och datorgrafik) 
utan att erbjuda ett alternativ 
till studenterna. Att erbjuda 
någon av "systerkurserna" i 
Linköping på distans har 
diskuterats flera gånger men 
fallit på att de inte kan ges på 
distans eller delvis på distans.

Rek Nej

Ja Nej Ja TSBK35 Ko               VT2 4 Sv/En Ja

Oscar Gustafsson
Flytt av kurs för förbättring av SoC-profiler på 
Y och D ISY ISY Anders Nilsson EF

Electronics 
Engineering, 
Computer 
Systems, 
Datavetensk
ap;D;ED;IT;Y/
Yi;Masterpro
gram;

Profiler som framförallt 
påverkas är:
D - Elektronik, SoC
Y - Elektronik, SoC
Master EE - SoC, 
Analog/mixed/RF

Det är ej uppenbart hur informationen i Bilda ev ska ändras i detta sammanhanget.

Bakgrunden till förslaget är att kursen TDTS08 flyttades från termin 7/HT2 till termin 9/HT1 under 
förra årets remissomgång. Detta har lett till att det på SoC-profilen är relativt dåligt med kursen som 
kan anses relevanta för programmet i termin 7/HT2 och med den tidigare obligatoriska kursen 
TDTS08 är termin 9/HT1 överfull med relevanta kursförslag. Då den absoluta majoriteten av 
studenterna på de inblandade kurserna kommer från SoC och elektronikprofilerna på D och Y, MSc 
Electronics Engineering samt är Erasmusstudenter så fokuserar texten på dessa. De är dock, 
framförallt TSEA26, valbara i ett flertal program utöver dessa.

För att förbättra situationen är därför förslaget att flytta en kurs från termin 9/HT1 till termin 7/HT2. 
Det egentligen föredragna hade varit att flytta TSTE87 från termin 8/VT2 till termin 7/HT2 och TSEA26 
från termin 9/HT1 till termin 8/VT2. Detta hade gett en möjlighet till en tydlig progression mellan de 
två kurserna då de dessutom sedan i höstas ges av samma examinator (de har bakgrund från olika 
avdelningar). Tyvärr faller möjligheten på att Master i Electronics Engineering redan har fullt med 
obligatoriska kurser i termin1/HT2 (dvs motsvarande termin 7/HT2) och ansvarig bedömer att de vill 
fortsätta ha det så (ett alternativ är annars att de som läser SoC-inriktningen har TSTE87 som 
obligatorisk kurs istället för TSEK02, men troligen kräver detta att val av inriktning sker vid tidigare 
tillfälle än i dagsläget).

Givet att det inte går att flytta kurser enligt det ursprungliga förslaget är lösningen till detta då att en 
kurs läses i termin 7/HT2 på Y och D och termin 3/HT2 på masterprogrammet samt en i termin 8/VT2 
(termin 2/VT2).  Givet omständigheterna bedömer vi att det lämpligaste är att TSEA26 läses i HT2 och 
TSTE87 stannar kvar i VT2. Anledningen är att TSTE87 bedöms som viktigare som förkunskap till 
TSEA84. Även om projektutbudet ökar lite för studenter som läst TSEA26 så är det ej jämförbart med 
fördelen att ha läst TSTE87.

ål d   f l  d l   f  h d fl   ill i  /  ( i  / )   

Följer ägande nämnd map 
block och periodbyten. OK att 
göra TSEA26 Konstruktion av 
inbyggda DSP-processorer 
obligatorisk för D_SOC

Nej

Michael Felsberg
Ändring examination TSBB11, se även 
formuläret för 2019 ISY ISY Lasse Alfredsson EF

D;IT;MED;U;Y
/Yi;

gäller bara ändring av 
examination

Förslaget är att ändra formuleringen i TSBB11 examination för 2020 enligt förslaget för 2019:
Svenska
Skriftlig dokumentation -> Skriftlig dokumentation inklusive video eller annan projektillustration efter 
beslut av examinator
projektplan, tidplan och reflektionsdokument -> slutgiltiga produktbacklog inklusive 
sprintgranskningar
Engelska
 Project management according to the LIPS-model. Project ... -> Project work as documented in a 
written report including a video, or another project illustration as decided by the examiner, an oral 
presentation, and project management documents including the final product backlog, also 
containing the sprint reviews.

Följer ägande nämnds beslut N/A

Nej

Oscar Gustafsson
Examinationsmoment för frivillig muntlig 
examination i TSTE87 ISY ISY Anders Nilsson EF D;Y/Yi;

I kursen TSTE87 har det under en längre tid funnits två frivilliga muntliga examinationstillfällen som 
studenterna har kunnat tillgodoräkna sig på första uppgiften på den skriftliga examen. Det har funnits 
lite olika bud om den typen av moment ens kan ha ett eget examinationsmoment och om det behövs 
ny kurskod osv så vi har löst det genom att rapportera in poängen på laborationsresultatet. Det har 
dock funnits en tanke om att lösa detta "ordentligt" under längre tid.

I samband med Ladok 3 infördes så försvann möjligheten att läsa importera poäng från underkända 
studenter för ett visst moment. Även om det är ett hanterbart fall som bara gäller ett fåtal studenter 
per år så känns det ändå som om det är dags att ordna detta.

Jag kan notera att dessa är mycket uppskattade av studenterna, vilket ofta framkommer på 
kursvärderingarna. Min uppfattning är också att studenterna lär sig mycket på detta genom en 
djupare förståelse samt att de börjar läsa på tidigare under kursen. Dessutom får de viss träning i att 
kommunicera sina kunskaper. Även om poängskörden är ganska skral motsvarande insatsen, helt rätt 
på bägge muntorna (vilket är relativt sällsynt) ger maximala 10 poäng på första uppgiften av totalt 70 
poäng, så finns det ett relativt tydligt statistiskt samband mellan dessa poäng och den totala 
mängden poäng. Dessutom är det endast i undantagsfall som poängen tar en student från U till betyg 
3, oftast är det klart högre poängskörd innan poängen läggs till.

Således skulle jag vilja att det lades till ett (eller två) frivilliga examinationsmoment i kursen TSTE87 
Applikationsspecifika kretsar motsvarande 0 HP med lämplig examinationskod för detta syfte. 
Självklart tas motargument av formen "det behövs ny kurskod" osv emot ödmjukt, men jag hoppas 
och litar nu på de mer positiva buden jag fått vid förfrågningar.

Oscar Gustafsson, examinator TSTE87

Följer ägande nämnds beslut. N/A

Nej



Lasse Alfredsson

Ny kurs för IT2, TSBBXXX1 Linjära system, 
som ersätter TSKS06 Linjära system för 
kommunikation ISY ISY Lasse Alfredsson DM IT;

Efter önskemål från och i samverkan med DM-nämnden, så föreslår jag att TSKS06 Linjära system för 
kommunikation (ges för IT2 i termin 4) utgår och ersätts med kursen TSBBXXX1 Linjära system.
TSBBXXX1 (preliminär kurskod i Bilda) är på 8 hp och föreslås att liksom TSKS06 gå i termin 4, 
VT1+VT2.
Jämfört med TSKS06 så utgår sammanfattningsvis den större delen av elektriska kretsar och det 
särskilda tillämpningsområdet analog och digital kommunikation. Tillkommer gör en fortsättningsdel i 
(skriftlig) kommunikation, som följer efter (och till viss del i samverkan med) motsvarande del i 
TDDD39.

Examinationen i TSBBXXX1 skiljer sig i flera delar från examinationen i TSKS06: BAS- och LAB-
momenten utgår och ett UPG-moment i skriftlig kommunikation tillkommer. Tentan ändras till typen 
flervalsfrågor, vilket jag tror kommer påverka studenternas arbetsbelastning både under kursens 
gång och inför tentan på ett positivt sätt.

Följer PPGs önskemål. Tilldelas 
Block 1 enl nskemål.

Rek Ja

Ja Ja

Från kursens 
examinationsinformati
on i Bilda:
"Man kan högst få 
betyg 4 på TEN1 och 
UPG2 och kursens 
slutbetyg beror på 
resultaten på båda 
examinatiuonsmoment
en på följande sätt: 
Betyg 3 på både TEN1 
och UPG2 ger 
kursbetyg 3, betyg 3 på 
en av dem och betyg 4 
på den andra ger 
kursbetyg 4 medan 
betyg 4 på båda ger 
kursbetyg 5." Ja TSKS06 Lin    VT1+V– Sv

Torun Berlind
TDIU14 Introduktion till examensarbete, 
ägarbyte (institution) ISY ISY Mikael Olofsson DM Di

Kursen ska flyttas tillbaka till IDA OK Rek Ja
Nej

Tea Nygren

Autonoma system, termin 8 och 9 för D och IT 
från och med kull 2016. Sysytemteknologi 
plockas bort från kull 2016. (Fullföljer tidigare 
års beslut) Tea NygrenISY; N/A DM D;IT; N/A

Autonoma system, tillägg av kurser enligt tidigare års beslut att inrätta profilen och därmed avveckla 
systemteknologi (2019).

OK Rek Ja

Nej

Tea Nygren TFK ISY N/A DM
D;IT;MT;U;DI
;CS

Uppdateringar av samtliga kursmatriser/IUAE med anledning av uppdaterad LiTH Syllabus. Särskilt 
avsnitt 
1.4 (Väsentligt fördjupade kunskaper, metoder och verktyg inom något/några teknik- och 
naturvetenskapliga ämnen) 
1.5 (Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete)
saknas och är kritiska för kvalitetsutvärderingarna på programnivå. Väsentlig fördjupning = A1X-nivå.

Mail skickat till studierektorer 
där det är särskilt kritiskt map 
kvalitetsutvärdering av D och 
IT 2019. Matriser uppdaterade 
efter 2019-01-01 berörs ej.

Rek Ja

Tea Nygren TSEA48 utgår (ersattes 2019 av TSEA77) TFK ISY DM IT

TSEA48 utgår (ersattes 2019 av TSEA77) Fullföljande av beslut 2019 Rek Ja

ITN ITN

Tomas Törnqvist TNGDXXXX Interkulturellt crossmedia-projekt ITN ITN N/A DM GDK;

TNGDXXXX Interkulturellt crossmedia-projekt. Kursens syfte är att ge kunskap om och praktisk 
erfarenhet av marknadskommunikativa projekt som är gränsöverskridande vad gäller nation, kultur 
och media. Kursen har en explorativ karaktär med betoning på visuella uttryck men berör även andra 
modaliteter, trans- och cross-media storytelling samt annan relevant mediastrategi och taktiskt 
genomförande.

Följer PPGs önskemål map GDK 
2.0

Rek Ja

Ja Ja

På kursen ges betyget 
U,3,4,5. Slutbetyg 
räknas ut som viktat 
medelvärde. 0,5 
avrundas uppåt. Nej VT1 4 Sv/En Ja

Tea Nygren
TNGD26 Informationsdesign för wayshowing. 
Kursen läggs ner 2020. PPG GDK ITN; Camilla Forsell DM GDK;

TNGD26 Informationsdesign för wayshowing föreslås läggas ned i samband med GDK 2.0. Kursen 
ersätts av TNGD34 inrättad 2019.

Kursen utgår Rek Ja
Nej

Tea Nygren
TNGD26 Info för wayshowing läggs ner. 
Ersattes 2019 av TNGD34. PPG GDK ITN; Camilla Forsell DM GDK; N/A

TNGD26 Info för wayshowing läggs ner. Ersattes 2019 av TNGD34. Beslutet följer av tidigare beslut 
tagna iom irättande av "GDK 2.0"

Dubblett
Nej

Tea Nygren TNM097, blockbyte till block 2 PPG MT ITN; N/A DM MT; N/A
TNM097, blockbyte till block 2. Förslaget från PPG MT för att få en bra profil i den tilltänkte "ljud och 
bild". Examinator har sagt OK via mail 181123.

OK från examinator via mail. Rek Ja
Nej

Tea Nygren
MT - etik och samhälleliga aspekter TNM088 
samt utbildningsplan PPG MT ITN; N/A DM MT; N/A

Enligt diskussion på PPG behöver kursplanen TNM088 förtydliga de delar av etik som kursen redan 
innehåller (under innehåll samt i kursmatris). Därefter behöver även utbildningsplanen uppdateras så 
att den avspeglar detta.

Justering gjord efetr 
kursmatrisworkshop och 
mailkonversatin med 
examinator.

Rek Ja

Nej

Tea Nygren Profiler på MT PPG MT ITN;IDA; N/A DM MT; N/A

Slutföra påbörjat arbete i PPG MT kring införande av profiler för MT. Profilerna ska förtydliga vilka val 
studenterna har och det lyfter de områden Campus Norrköping är starka inom. En termin i ev 
spelinriktad profil viks åt "Campus Valla -kurser" då det praktiskt inte fungerar att åka mellan campus 
på det sätt som kurserna ligger i programplanen idag där dessa kurser är spridda under termin 7, 8 
och 9. Förslaget baseras på redan befintliga kurser.

Rek Ja

Nej

Tea Nygren
Nedläggning av TNGD09,16,17 som följd av 
GDK 2.0 och enligt tidigare års beslut. TFK ITN N/A DM GDK; Nedläggning av TNGD09,16,17 som följd av GDK 2.0 och enligt tidigare års beslut. OK Rek Ja

Tea Nygren

TNM088 Digitala medier, förtydliga den etik 
kursen innehåller map lärandemål och 
kursmatris/IUAE. Camilla Forsell DM MT; TNM088 Digitala medier, förtydliga den etik kursen innehåller map lärandemål och kursmatris/IUAE.

Ja, samma förslag som ovan. 
(Klart)

Rek Ja

Tea Nygren TFK ITN N/A DM
D;IT;MT;U;IP;
DI;CS

Uppdateringar av samtliga kursmatriser/IUAE med anledning av uppdaterad LiTH Syllabus. Särskilt 
avsnitt 
1.4 (Väsentligt fördjupade kunskaper, metoder och verktyg inom något/några teknik- och 
naturvetenskapliga ämnen) 
1.5 (Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete)
saknas och är kritiska för kvalitetsutvärderingarna på programnivå. Väsentlig fördjupning = A1X-nivå.

Särskilt kritiskt map 
kvalitetsutvärdering av MT 
2020. Matriser uppdaterade 
efter 2019-01-01 berörs ej.

Rek Ja

Tea Nygren Införande av profiler/inritkningar på MT PPG MT ITN; IDA DM MT

Införande av  profiler/kurspaket på Medieteknik. Förslag att införa profiler/kurspaket på MT för att 
studenterna ska kunna se hur kurserna hör ihop samt samla "Campus Valla"-kurserna till en termin 
för att inte "störa" andra terminer.
- Visualisering
- Webbprogramering 
- Avancerade tekniker för ljud- och bildmedier
- Datorgrafik och spelprogrammering (Termin 9 Campus Valla)

Ang avacerad webb /IDA, se 
separat förslag ovan. I övrigt 
OK

Rek Ja

MAI

Nils-Hassan Quttineh
TAOP86 Kombinatorisk optimering med 
miljötillämpningar MAI MAI Nils-Hassan Quttineh DM IT;

Examinator önskar byta namn på kursen från "TAOP86 Kombinatorisk optimering med 
miljötillämpningar" till "TAOP86 Optimering för IT". Anledningen är helt enkelt att kursens namn 
bättre ska stämma överens med kursinnehållet, i samband med IT-programmets omstrukturering av 
termin 5.

Följer PPGs önskemål. 
TAOP86XX i BILDA. TEN efter 
period 1, LAB fortsätter i 
period 2.

Rek Ja

Nej

Jesper Thorén TATA91 för IT i VT2 MAI MAI Jesper Thorén DM IT;

IT-PPG via Mikael Asplund föreslår att ITs flervariabelkurs TATA91 placeras i VT2 (IT- termin 4) på 
programmet. Detta passar bra för MAI med avseende på samläsning med U som läser den då. 

OK Rek Ja

Nej

Nils-Hassan Quttineh Ersätta kurs TAMS36 med TAMS42 PPG IT (via MAI; Nils-Hassan Quttineh DM IT;

PPG IT önskar stuva om i terminerna och förslaget går ut på att ersätta nuvarande TAMS36 
(Sannolikhetslära, grundkurs) med kursen TAMS42 (Sannolikhetslära och statistik) som ges för D.

Kursen går över hela terminen 
enl överenskommelse Kaj-
Martin (Tenta efter period 1, 
labbar i period 2.)

Rek Ja

Nej

Tea Nygren
TAMS24 Statistisk teori, kurstillfälle tas bort 
pga överlapp med TAMS42. PPG D MAI; N/A DM D;Y/Yi; N/A

TAMS24 Statistisk teori, kurstillfälle tas bort pga överlapp med TAMS42 (som infördes 2019 för 
civilingenjör datateknik from antagningsår 2017).

Följer tidigare års beslut. Rek Ja
Nej



Tea Nygren
Flytt av TPTE06 till termin 6 för civing i DM-
nämnden. Tea Nygrenordförande/  N/A DM

D;IT;MT;U;I/Ii
;KB;TB;KTS;M
;EMM;DPU;
MED;Y/Yi;ED N/A

Flytt av TPTE06 då få studenter i termin 4 följer kursen. Dvs kursen syns ej 2020 för D, 
IT, U, MT kull 18 men ligger 
dubbelt (T4, T6 för kull 17)

Rek Ja

Nej

Erik G. Larsson TAMS22, periodplacering ISY ISY Lasse Alfredsson DM

matematik;Y/
Yi;Mat;Maste
rprogram;D;I
T;CS;IT;U;

TAMS22 förläggs över hela terminen, HT1-HT2, i schemablock 4.
Bakgrunden till ändringen är primärt att kursen ska kunna ingå som obligatorisk på den nya Y-profilen 
"Datadriven Analys och Maskinintelligens".
Denna förändring är förankrad hos Martin Singull, avdelningschef på MAI.

Helterminskurs fungerar för 
DMs program. Överlåter fråga 
om att ge kursen varje år till 
EF/MAI.

Rek Ja

Nej

TEMA TEMA

Maria Eidenskog
Förbättra och digitalisera TGTU35 
Introduktion till universitetsstudier TEMA TEMA; N/A DM Alla utom IL

Den ändrade kursen heter i Bilda TGTU35XX. Mailat in ett dokument till mailadressen ovan. OK från alla berörda nämnder Rek Ja

Nej

Tea Nygren TGTU01 Teknik och etik TFK TEMA; N/A DM

Protein 
Science, Fysik 
och 
nano;D;DPU;
ED;EMM;I/Ii;I
T;KB;KTS;M;
MED;MT;U;Y
/Yi;TB;Di;EL;K
A;Masterpro
gram; Nej

Kursen måste byta kurskod iom byte av betygsskala iom pga övergång till Ladok 3. AL-skalan (där 
olika slutbetyg G/VU alt U,3,4,5) kunde anges används inte längre. I Studieinfo kommer inte 
förändringen att synas mer än att kurskoden är bytt, det är bara en Ladokförändring.

OK men kontrollera text kring 
obligatorie. Obligatorisk 
närvaro utan hp ej tillåtet.

Rek Ja

Ja Nej Ja TGTU01 T   som tsom tiSv

Maria Eidenskog
Ändring av examination för TGTU49 
Teknikhistoria TEMA TEMA; ok! DM

Flera olika 
program som 
har kursen 
som valbar;

I kursen ingår seminarier och hemtenta. Seminarierna är obligatoriska men ger inga högskolepoäng 
utan alla poäng examineras genom en hemtenta. Vi föreslår att 2 hp fördelas till seminarierna och 4 
hp till hemtentan för att förstärka vikten av seminarierna som är en central del i kursens innehåll. 

Rek Ja. Moment ändrade enligt 
önskemål.

Rek Ja

Nej

Maria Eidenskog Utveckling av TGTU83 Vetenskapsteori TEMA TEMA;IKK; Ok! DM

Flera olika 
program som 
har kursen 
som valbar;

Då kursen  TGTU83 Vetenskapsteori 6hp haft sjunkande söktryck under några år vill vi utveckla kursen 
och på så sätt locka fler studenter. Ändringarna består i nytt namn, nya examinationsformer, delvis 
nytt kursinnehåll och ny kurslitteratur. Tidigare år har examinationen bestått av en skriftlig tenta, 
något som varken lärare eller studenter varit helt nöjda med. Vi föreslår därför att examinationen 
ändras till seminarier och hemtenta. Seminarier (1 hp) ger betyg Deltagit/ej deltagit och hemtentan 
(5hp) har betygskalan 3-5. Förslag på nytt namn: Vetenskapens och teknologins filosofi för ingenjörer. 
Övriga ändringar kan ses i Bilda. 

Dubblett

Nej

Övrigt Övrigt

Tea Nygren Slutför nedläggning av 6MDAV TFK Övrigt DM DAV

Ta bort kurstillfällen för 6MDAV termin 2,3 med anledning av att programmet läggs ner from 2019 Fullföljande av beslut 2019
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